
Referat fra styremøte- Brekkestø Vel 

Tid: torsdag 12.01 

Sted: Rita 

Tilstede: Olaf Trygve, Rita, Svein, Tiril 

Forfall: Ingrid, Trond, Jannicke, Anne Ma 

 

Sak 1: Diskusjon om ulike navn i Brekkestø 

 Vi hadde en uformell diskusjon om to sentrale navnevalg som står for tur 

- Heia (felt 9.1) 

- Veinavn og husnr. I Brekkestø 

Styret har bestemt at vi avventer med å uttale oss til det nærmer seg fristen. Olaf Trygve sender ut 

en intern mail om hva vi har pratet om på dette møtet.  

 

Sak 2: Gjennomgang av forrige referat 

 Nødingen 

- Nødingen er ferdig, og det ligger en del rivningsmateriale igjen der. Det blir planlagt en 

åpningsfest der dette kan brennes på bål. Det er også nok til å brenne bål på 

 St. Hans. Det er satt ned egen komitè som planlegger åpningsfesten. Kanskje lurt å ha 

den midt i juli da det er mest mulig folk her? 

 Risholmen  

- Det er purret to ganger på å få opp skiltet med søppeltømming forbudt. Olaf T. fortsetter 

å purre.  

 Brannhydrant 

- Det er fortsatt ønskelig med en brannhydrant på brygga. Det kom forslag om å mulig 

fremme et forslag om å installere dette med det samme det skal graves på brygga i 

forbindelse med sanitæranlegget 

 Parkeringsplasser 

- Olaf Trygve tar kontakt med ordføreren for å få en klarhet i hvem som gjør hva i 

forbindelse med å undersøke mulighetene for å lage parkeringsplasser på området til 

Kristen Steindal (mellom nye og gamle veien) 

 Høyspentledningen 

- Det er kommet forslag fra Agder Energi om å sette opp en ”koplingsboks” der det skal 

avhjelpe på strømstans i større områder.  

 Badetrapp 

- Vi må huske å skaffe ny badetrapp før sommeren 

 



Sak 3: Prosjekt nye båtplasser 

 Olaf Trygve har laget en flott idèskisse til hvordan det kan se ut med båtplasser langs fjellet 

ved Tollboden. Han tar kontakt med kommunen for å drøfte dette med dem. Det er ønskelig 

at flere av styremedlemmene kan være med på dette møtet. Han sier derfor ifra når det er 

kommet en dato for møtet. 

 Det ble også diskutert muligheten for å lage 4-5 ekstra midlertidige båtplasser på flytebrygga. 

Dette kommer til å bli nevnt i samme møte.   

 

Sak 4: 2 Hus som er totalrenovert i Brekkestø 

 Det er to hus som er totalrenovert i Brekkestø. Mykland og Andersen sitt. Er dette arbeidet 

verd en pris? Olaf Trygve sender en mail til Aust Agder fylkeskommune.  

Sak 5: Brannøvelsen 

 Brannøvelsen vi hadde her i desember avdekket mangler ved pumpa på brygga. Den ble 

sendt inn til reparasjon.  

 Svein har også hengt opp en nøkkel til pumpebua på en bjelke under taket utenfor kiosken.  

Sak 6: Tildeling av båtplasser 

 Nye regler for tildeling av båtplasser, samt  begrepsavklaringer blir gjennomgått og presisert 

på årsmøtet.  

 Det er en liste over søkere til årets tildeling. Den kunne imidlertid ikke finne sted, da ikke vi 

var nok styremedlemmer til stede.  

Sak 7: Nytt styremøte 

 Vi foreslår et nytt styremøte 21.04. Vi håper da det er stor sjans for at styremedlemmene 

som er sommergjester, kan delta. 

 

 

 

Ref: Tiril 


